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فرص الرعاية والمشاركة بالمعرض



المقدمة

تحــت رعایــة وحضــور صاحــب الســمو الشــیخ حمیــد بــن راشــد النعیمــي عضــو المجلــس األعلى لالتحاد حاكــم  
فبرایــر  فــي شــهر  تجــارة وصناعــة عجمــان  تنظــم غرفــة  لمعــرض عجمــان ٢٠١٩ عجمــان،  السابعة  الــدورة 

الدولي للتعلیــم  والتدریــب (ایتكــس) الــذي سیشــهد مشــاركة واســعة مــن المؤسســات التعلیمیــة الرئیســیة مــن
داخــل دولة اإلمارات العربیـة المتحــدة وخارجهــا مــن الــدول العربیــة واألجنبیة.

بالتركیــز علــى ابــراز أفضــل الخیــارات لفــرص التعلیــم ٢٠١٣ وقــد دشــن المعــرض أولــى دوراته فــي عــام 
العالــي المتاحــة للمواطنیــن والمقیمیــن وذلــك تحقیقــا للرؤیــة المســتقبلیة الثاقبــة لصاحــب الســمو الشــخ حمیــد بــن 
راشــد النعیمــي، عضــو المجلــس األعلى لالتحاد حاكــم عجمــان، الــذي أكــد فــي كلمتــه االفتتاحة للمعــرض  علــى 

القیمــة اإلنسانیة للتعلیــم ممــا یجعــل مــن هــذا المعــرض منصــة مثالیــة تمكــن المؤسســات  ٢٠١٤فــي عــام 
التعلیمیــة واألكادیمیة مــن التنافــس فیمــا بینهــا لتقدیــم أحــدث البرامــج التعلیمیــة للطالب فــي  امــارة عجمــان.

ویعــد المعــرض الدولــي للتعلیــم والتدریــب (ایتكــس)ثمــرة للجهــود الصادقــة التــي بذلتهــا غرفــة تجــارة وصناعــة 
عجمــان لتحقیــق الخطــط التــي وضعتهــا حكومــة عجمــان والرامیــة إلــى ترســیخ مكانــة اإلمــارة كمركــزدولــي 
جدیــد للتعلیــم والتدریــب ممــا یتیــح للطــالب وأولیــاء األمــور علــى حــد ســواء التواصــل مــع ممثلــي  أفضــل 
المؤسســات التعلیمیــة بمــا فــي ذلــك المــدارس والجامعــات ومراكــز تعلیــم اللغات وشــركات الحلــول التعلیمیــة.

  
مؤسســة تعلیمیــة ٦٥ حقــق معــرض ایتكــس خــالل االعوام الماضیة نجاحــا باهــرا فــي اســتقطاب أكثــر مــن طالب 
مــن عجمــان ورأس الخیمــة وأم القیویــن والفجیــرة مــا ٣٥٠٠ دولیــة كمــا حظــي بزیــارة أكثــر مــن جعلــه يحتل 
المرتبــة األولى كأنجــح المعــارض التعلیمیــة فــي المنطقــة بفضــل تعــدد جنســیات المقیمیــن فــي إمــارة عجمــان 

مــن دول عربیــة وأجنبیــة.

وقــد تواصلــت المؤسســات التعلیمیــة المشــاركة والتقــت بالطــالب المواطنیــن باإلضافــة إلــى الطــالب المنحدریــن  
من حوالي ١٠ دول (مصــر وفلســطین واألردن وســوریا ولبنــان ولیبیــا والمغــرب والجزائــر وعمــان والبحریــن

والهنــد وباكســتان والعدیــد مــن الــدول األخرى).

ویقــدم ایتكــس فــرص التعلیــم العالــي األفضل وهــوالمنصــة األمثل للجامعــات والمعاهــد الرائــدة للتنافــس فیمـابینها 
لعــرض برامجهــا األحدث أمــام طالب عجمــان، وأیضــا أمــام طالب دولة اإلمارات العربیــة المتحــدة ســنوات اصبح 
هــذا المعــرض مــن افضــل الفعالیــات٦وعلــى الرغــم مــن قصــرمــدة اطالقـه ألول مــرة منــذ التعلیمیــة واألكادیمة 
ویعــود هــذا النجــاح الباهــرالــى تعــدد جنســیات الــزوار وتمیــزالحملــة العالمیــة الترویجیــة التـي صاحبـت تنظیــه 

وقــد ســاهم هــذا النجــاح فــي جعلــه المعــرض الدولــي الرائــد فــي المنطقــة فــي مجــال  التعلیــم العالــي.

یقــدم معــرض ایتكــس أفضــل فــرص التعلیــم العالــي كمــا یعتبــر المنصــة األنسب للتنافــس بیــن كبــرى الجامعــات 
والمؤسســات التعلیمیــة المرموقــة لعــرض أحــدث البرامــج والمناهــج التعلیمیــة لیــس فقــط لطــالب إمــارة عجمــان 

فحســب بــل لجمیــع الطالب فــي دولــة اإلمارات العربیــة المتحــدة.
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فــي ظــل ازدیــاد عــدد المعــارض الدولیــة للتعلیــم علــى مســتوى العالــم، بــدأت الجامعــات والمؤسســات التعلیمیــة 

واألكادیمیة فــي التركیــز علــى اختیــار انســب المواقــع التــي مــن شــأنها اســتقطاب الطالب المســتهدفین الذیــن 

ســیجنون فوائــد كبیــرة مــن الوجــود الفعلــي لهــذه المؤسســات ال ســیما وأن نجــاح أي معــرض ال یقــاس بعــدد 

زائریــه بــل بمســتوى ونوعیــة هؤالء الــزوار وبمــدى تحقیقــه لألهداف التــي تضعهــا المؤسســات التعلیمیــة.

وتتمیــز عجمــان بموقعهــا الجغرافــي االستراتیجي بیــن إمــارات الدولــة  وقــد ســعت لتصبــح اإلمارة الرئیســیة 

لجــذب الوافدیــن للعیــش مــع مواطنیهــا ویعــود ذلــك إلــى التسهیالت التــي توفرهــا وتكالیــف المعیشــة المناســبة 

مقارنــة بالمناطــق األخرى والجهــود المتواصلــة لحكومتهــا لتطویــر البنیــة األساسیة. یمنــح المقیمــون بعجمــان 

بجنســیاتهم المتعــددة هویــة ممیــزة وخاصــة لإلمارة، األمر الــذي ینعكــس علــى المعــارض والفعالیــات التــي تقــام 

بهــا مــن حیــث تنــوع  جنســیات الــزوار وتعــدد خلفیاتهــم الثقافیــة.

تمكنــت عجمــان، الموجــودة فــي موقــع جغرافــي إســتراتیجي بیــن اإلمارات األخرى، مــن أن تكــون اإلمارة 

األساسیة التــي تجمــع المواطنیــن والمغتربیــن بفضــل التسهیالت التــي تقدمهــا، وكلفة المعیشــة المقبولــة فیهــا 

مقارنــة بإمــارات.

لماذا عجمان؟
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ال یعــد ایتكــس مجــرد معــرض یمكــن المشــاركین مــن عــرض منتجاتهــم وخدماتهــم فحســب، بــل هــو فــي واقــع 
األمر فرصــة فریــدة للتعلیــم ومســتودع للمعرفــة وفــوق كل ذلــك وســیلة تتیــح للطالب اتخــاذ القــرار 

الصائــب فیمــا یتعلــق بمســتقبلهم األكادیمــي والمهنــي.

لقــد تــم افتتــاح المعــرض مــن قبــل صاحــب الســمو الشــیخ حمیــد بــن راشــد النعیمــي عضــو المجلــس األعلى 
لالتحاد حاكــم عجمــان وبحضــور ســمو الشــیخ عمــار بــن حمیــد النعیمــي ولــي عهــد عجمان. وقــد أكــدت 

الزیــارات التــي قــام بهــا أعضــاء اتحــاد الجامعــات الخاصــة بــدول مجلــس التعــاون الخلیجــي والمســؤولین 
اآلخرین مــدى الدعــم واالهتمام الــذي معــرض ایتكــس باعتبــاره خطــوة ضروریــة فــي اتجــاه تطویــر النظــام 

التعلیمــي فــي امــارة عجمــان.

وقــد أكــد صاحــب الســمو الشــیخ حمیــد بــن راشــد النعیمــي عضــو المجلــس األعلى لالتحاد حاكــم عجمــان علــى 
أهمیــة الــدور الــذي یضطلــع بــه معــرض ایتكــس فــي تقدیــم آخــر المســتجدات فــي مجــال التعلیــم العالــي وعلـى 
تأثیــره اإلیجابي علــى الجامعــات وعلــى امــارة عجمــان ودولــة اإلمارات العربیــة المتحــدة لكون هذا الحدث یهدف 
أن یصبح منصــة رئیســیة لتطویــر النظــام التعلیمــي وموقعــا مثالیــا یجــد فیــه المواطنــون والمقیمــون فــي عجمــان 
واإلمارات األخرى افضــل المؤسسات التعلیمیة التي تلبي احتیاجتهم االكادمیة والتدریبیة كما یمثل فرصة واعدة ووسیلة 

ممیزة تمكن الطالب من

اتخاذ القرارات  الصحیحة بشان مستقبلهم االكادیمي والمهني. وقــد ســاهمت الحملــة العالمیة الترویجیــة التــي صاحــت 
هــذا الحــدث ونوعیــة زوار المعــرض فــي تشــجیع  ممــا دفــع ٢٠١العدیــد مــن الجامعــات مــن خــارج امــارة 
عجمــان للتطلــع للمشــاركة فــي معــرض ایتكــس غرفــة صناعــة وتجــارة عجمــان لتقدیــم المزیــد مــن الدعــم 

للمعــرض بهــدف اســتقطاب أهــم الجامعــات فــي منطقــة الشــرق األوسط ومــن الــدول األخرى لعــرض خدماتهــا 
فــي المعــرض وااللتقاء بالطالب مــن امــارة عجمــان و االمــارات األخرى وعــرض برامجهــا األكادیمیة وتقدیــم 

أفضــل العــروض الدراســیة قبــل فتــرة االمتحانات النهائیــة للمــدارس.

لماذا ایتكس؟
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ایتكس ٢٠١٩حقائق وارقام  
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75

العارضين 50
الجامعات الدولية وهيات

التعليم العالي
دولة مشاركة

13
25

الجامعات
ت  سسا لمؤ ا التعليميةو

المحلية 

2,000

ليةمساحة ملمعر ض االجما  

35%

منطقة العارضين المحليين  

65%

الدولي  منطقة العارضين
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ایتكس معرض واكثر 

أسعار المعرض  

باقات العارضين مساحات فقط  



  درهم ١٠٠،٠٠٠ 

 ٩X٦ او مساحة٩X٣ او   ٦Xمنصة عرض ٦

عرض الشعار في الموقع االلكتروني للمعرض.

عرض الشعار على منشورات وكتیبات المعرض.

مقعد تمثیلي خالل المؤتمر الصحفي.

عرض في االعالنات الخارجیة واالعالنات الصحفیة.

اشعارات خاصة على وسائل التواصل االجتماعي

ذكر اسم الراعي علي اعالنات الرادیو واعالنات التلفاز.

جائزة تقدیریة للشریك الماسي

عرض الشعار على الجانب الخلفي لبطاقة التسجیل.

٤صفحات في دلیل المعرض

  

فرص الرعایة

الراعي
الماسي
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الراعي
الذهبي

  درهم ٧٥،٠٠٠ 

 ٩X٦ او مساحة ٩X٣ او   ٦Xمنصة عرض ٦

عرض الشعار في الموقع االلكتروني للمعرض.

عرض الشعار على منشورات وكتیبات المعرض.

مقعد تمثیلي خالل المؤتمر الصحفي.

عرض في االعالنات الخارجیة واالعالنات الصحفیة.

اشعارات خاصة على وسائل التواصل االجتماعي

ذكر اسم الراعي علي اعالنات الرادیو واعالنات التلفاز.

جائزة تقدیریة للشریك الماسي

عرض الشعار على الجانب الخلفي لبطاقة التسجیل.

٤صفحات في دلیل المعرض

  

فرص الرعایة
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